طريقة جمع العينات الخشبيه والفحم من المواقع األثريه والتاريخيه
لتحليل حلقات األشجار
مختبر مالكولم و كارولين واجنر لتحليل المتسلسالت الحلقيه الزمنيه من اناطوليا و الشرق األوسط ,جامعة كورنيل ,الواليات
المتحده األمريكيه
لمحه عامه عن المختبر والمشاريع القائمه :يقوم مختبر كورنل لتحليل حلقات األشجار في جامعة كورنل األمريكيه ,الواليات
المتحده ,بتحليل العينات الخشبيه التي يتم الحصول عليها من األشجارالحيه  ,المواقع التاريخيه ,واألثريه الم نتشره في منطقة
حوض البحر األبيض المتوسط ,بحر إيجه  ,البلقان  ,ومنطقة الشرق األوسط .إن هذا التحديد الجغرافي يعكس اإلمكانيات
التقنيه المتوفره حاليا على تطبيق الطريقه والمحصور بتوفر الخشب والفحم النباتي المحفوظ بحاله جيده في المناطق المذكوره
مع الهدف لإلنتشار إلى منطقة الرافدين وشماال إلى كريميا و القوقاز في القريب العاجل.
قد حلل خبراء المختبر عينات تمثل معظم الفترات األثريه والتاريخيه والتي تعود حتى العصر الحجري الحديث في
تركيا؛ ومنذ شهر أيلول  1122بدأنا بالعمل على على بناء متسلسله زمنيه مشابهه من األردن والمناطق المجاوره والتي تصل
في العمر إلى وسط الفتره المملوكيه ومادام العمل قائما على زيادة عمق هذه المتسلسله حتى فترات تاريخيه وأثريه أخرى.
ومن الجدير بالذكر ,ان مجموع التعاقبات الزمنيه التي أرخت في المختبر لحتى عام  1121تصل إلى  0111سنه .لمعلومات
أخرى عن مواضيع البحث القائمه في المختبر ينصح باإلطالع على الروابط تحت الموقع اإللكتروني التالي:
/http://dendro.cornell.edu
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ماهي العينه الجيده؟
بشكل عام ,أي عينه من أشجار فصيلة الصنوبريات :األرز ,الصنوبر الحلبي؛ العرعر ,و البلوط التي تحوي على  01سنه أو
أكثر من الحلقات التي يمكن مالئمتها مع المتسلسله الزمنيه أو أستخدامها لبناء المتسلسله الحلقيه وبالطبع من األفضل ان تحوي
العينه على اكثر عدد ممكن من الحلقات لتعزيز امكانية التالئم مع العينات األخرى وجدير بالذكر أن حجم العينه ليس مهم وإنما
عدد الحلقات .على سبيل المثال ,لدينا من المواقع األثري هالعائده إلى فترة العهد البرونزي المتوسط في تركيا(كوك تيك و آسم
هيوك) ألواح أسس خشبيه محروقه ذات قطر يبلغ  01سم وتحتوي على  101حلقه بينما عينات أخرى من نفس الموقع تحتوي
على  201حلقه بينما اليتراوح قطرها عن  0سم .وأيضا ,يمكن إ ستخدام العينات الفحميه على حد سواء  .يجب التذكر أنه من
أجل الحصول على أفضل النتائج فانه بفضل جمع أكبر كميه ممكنه من العينات حال توفرها: .ن الناحيه األخرى يوجد لدينا
عينات كثبره من أشجار تنمو بسرعه وقطرها يصل ألكثر من  2متر ولكنها لتحتوي على أكثر من  11حلقه ,بكلمات أخرى
اليوجد عالقه مابين قطر العينه وعمرها  --في أغلب األحيان .ولكن يمكن استخدام بعض هذه العينات لتصحيح قيمة تواريخ
الكربون المشع.
كيف تأخذ العينه؟
إذا لم يكم بإستطاعتك كمنقب تقدير العمر في الميدان ماعليك إال مخاطبتنا على العنوان المذكور في آخر هذه الوثيقه التفصيليه,
وسنتولى نحن عملية العد في الموقع أو في المختبر .وألخذ عينات التي يمكن اإلستفادة منها ينصح بأتباع الخطوات التاليه:
 .2العينات الخشبيه الغير متفحمه :لف خيط قطني عدة مرات حول محيط العينه في وقت التنقيب وثم قطع العنيه بواسطة
شفره أو سكينه مع األنتباه بان يكون القطع بشكل عمودي للحلقات وليس موازي .الهدف من الخيط المتعدد هو تكوين
دعامة لقطعة الخشب لحمايتها من التفتت جراء التعرض إلى البيئه الجويه بعد كونها في جو مغلق وثابت لسنوات
عديده .ويدعم الخيط بلف قطعة من القماش الكتاني أو القطني حول الخيط ( قطع الشاس الطبي هي األفضل في هذه
الحاله) و اغالق القماش بشريط الصق مع تواخي الحذر من إستعمال الشريط الالصق مباشرة على الخشب لتفادي
تشتت العينه من جراء إلتصاق الصمغ بالخشب عند نزع الشريط وبالتالي خسارة حلقات – كل حلقه عباره عن
سنه!ثم تعلم العينه بالموقع والتاريخ مثلما تعلم أي قطعه أثريه من الموقع.
 .1العينات الخشبيه المتفحمه (جزئيا أو كليا) :لف خيط قطني مرات متكرره حول العينه هو أفضل دعم إلبقاء العينه
بشكل متماسك .وينصح ربط كل عينه بشكل مستقل و لف الخيط عدة مرات لتفادي تشظي العينه ,يمكن أيضا أستخدام
مناشف ورقيه أو قطعة قماش قطنيه (نظيفه) لعمب ماسشبه الشرنيق حول العينه النقل ,ثم توضع العينه في كيس
وتعلم بالتاريخ والموقع .في كثير من األحيان يتم العثور على قطع خشبيه كامله في أسس المباني .في هذه الحاله
ينصح بأخذ العينه من الطرف المتكامل المحيط بعد لفه عدة مرات بخيط قطني ثم تقطع العينه بالمنشار .ويمسك
شخص العينه المزاله توا ويقوم شخص ا آخر بلف هذه القطعه مليا لعمل شربقه حول العينه .توضع العينه في كيس من
البالستيك على الفور وتعلم ومعلم بعالمات غير قابله لإلزاله وتحفظ العينه في مكان مظلم وبارد حتى تصل إلى
المختبر.
 .3العينات المغطاة/مشبعه بالماء :يجب عدم إزالة العينه من الظروف المشبعه بالمياه سواء كانت العينه مغموره كليا أو
مشبعه ,ووضع العينه فورا في كيس من البالستيك محكم األغالق بعد لفها بخيط من القطن إلبقائها متماسكه .ثم تعلم
العينه بالموقع والتاريخ مثلما تعلم أي قطعه أثريه من الموقع مع األخذ بعين اإلعتبار ان الحبر أو القلم المستخدم يجب
أن يكون من النوع المقاول للمياه .وتغلف العينه بكيس آخر مرة أخرى للمحافظه على المحتوى المائي حتى تصل إلى
المختبر في أقصر وقت ممكن.
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 في مثل هذه الحاله نستطيع أخذ عينه, تتواجد لقى ثمينه التي اليجب قطع عينه منها, في بعض األحيان: القى الثمينه.0
 ملم في العمق ثم نقتلع العينه تاركين أثرا غير واضح9 بواسطة المثقاب األلكتروني الذي يقوم بحفر ثقيب ال يزيد عن
:  فأنتم مدعوون لمخاطبتنا على العنوان التالي, في حالة تصعب هذه المهمه,في العينه األثريه
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